
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CYKELMØDE FYN 2021 
- ET SAMMENHÆNGENDE OG BÆREDYGTIGT FYN - OGSÅ PÅ CYKEL 

 

 

Cykelmøde Fyn 2021 sætter fokus på udvikling og muligheder for den fynske 
cykelinfrastruktur. 

 
Konferencen er for dig, der har interesse i at udvikle vilkårene for Fyn som sammenhængende og 

bæredygtig cykelø - både i relation til hverdagscyklisme, cykelturisme, motions- eller fritidscyklisme. 

 

Målgruppen for konferencen er kommuner (såvel politikere som administration), virksomheder, 

organisationer, borgere og alle interessenter, der arbejder for at fremme cykling som grøn mobilitet. 

 

Med konferencen ønsker vi at dele og formidle indsigt, viden og idéer, der kan fremme visioner, samarbejde 

og handling mod en forbedret fynsk infrastruktur. Se programmet for Cykelmøde Fyn 2021 på næste side – vi 

gør opmærksom på, at der kan komme små justeringer.  

 

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest den 6. maj. Der er et begrænset antal pladser, hvorfor 

billetterne uddeles efter først-til-mølle-princippet. 
 

Moderator for mødet er Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet. 

 
TILMELD DIG HER > 

 
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Byregion Fyn &  

Destination Fyn v. Bike Island Fyn 
 

  

TORSDAG DEN 27. MAJ 2021 KL. 8.15-15.00 
ODIN HAVNEPARK, LUMBYVEJ 11, 5000 ODENSE 

https://erhvervshusfyn.nemtilmeld.dk/330/


 
 

 
 
 
 
 

Program 
(Med forbehold for ændringer) 

 
 

     Kl. 8.15 Tjek-in og en bid morgenbrød 
 

     Kl. 9.00  Velkomst v/ Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune og arrangørgruppen 
 
Fyn – fra et overordnet perspektiv 

Fyn som cykeleksperimentarie – til glæde for lokale & turister v/Rasmus Hessum Hansen, vicedirektør i 
Erhvervshus Fyn og Laura Raidla, udviklingschef i Destination Fyn  
Byregionens visioner for den fynske infrastruktur – hvordan Fyn som eksperimentarie kan være med til at 
booste cykelkulturen i hele Danmark. Cykelturismens kobling til hverdagscyklisme, nationale cykelruter i 
verdensklasse og fremtidsperspektiv for cykelturismen.  
 
Har Fyn en chance? v/ Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet  
Cykelpolitisk status og vision - fra direktørens sadel. Hvilke projekter og tiltag er afgørende for cykling på 
Fyn? Cykelpuljeudsigter og nye muligheder.  

 

Spørgsmål fra salen  

 

Fyn – fra et brugerperspektiv 

Fra bilsæde til cykelsæde v/Johan Heichelmann, "Trafik i Børnehøjde"  
Trafik i Børnehøjde har ideer og værktøjer, når skoler, institutioner og forældre skal inspireres og motiveres 
til indsatsen for børn på cykel.  
 
Man cykler da i skole v/Jan Beck-Larsen, skoleleder v. Ejerslykkeskolen i Odense  
Om cykling og ”modvindskompetence” som en del af skolens dannelsesproces.  

 

Man cykler da på arbejde v/Mia von Wowern, Cyklisternes By Odense  
Erfaringer fra samarbejdet med erhvervslivet om at få flere til at vælge cyklen.  
 
Hvidkilde v/Arne Ebsen, næstformand i foreningen for Cykelsti mellem Ollerup og Svendborg.   
Den manglende cykelsti ved Hvidkilde er et eksempel på en sag, hvor ansvaret gennem mere end 40 år 
fortaber sig mellem to stole (stat og kommune), og hvor et tværkommunalt pres og samarbejde kan være 
nødvendigt.  

 
Cyklen fremmer fællesskaber v/ Zacharias Baden og Johan Kristensen, Cykeltutten Svendborg  
Cyklen og cykling som omdrejningspunkt for stærke, sunde og mangfoldige fællesskaber.  
 
Cykling er også sport v/Jacob Pallesen, konsulent, DGI  
Lad os udnytte medvinden fra VM i Cross, Tour de France 2022 og Landsstævne 2022.  

 
KL. 10.55  Pause 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det nationale perspektiv 
Sundhed, en uvurderlig sidegevinst v/Jens Troelsen, professor ved SDU  
Koblingen mellem cykling, sundhed og samfundsøkonomi.  
 
Cyklen sparer tid i bilkøer v/ Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri  
Cykling og fremkommelighed/Cost benefit analyse, effekter af øget cykling og bæredygtig transport.  
 
Tværkommunalt cykelsamarbejde v/ Sidsel Birk Hjuler, sekretariatsleder, Supercykelstisekretariatet i 
Region Hovedstaden Erfaringer fra Region Hovedstaden. Hvordan er man lykkedes med at skabe sam-
arbejde og løsninger på tværs af kommunegrænser - og hvorfor er cykling et godt område at investere i?  

 

Det tværkommunale samarbejde v/Jens Peter Hansen, formand for Cyklistforbundet og 
kommunalbestyrelsesmedlem i Randers kommune.  Om cyklingpotentialet og inspiration fra Region 
Midtjyllands supercykelstisamarbejde. El-cyklen som den store game-changer!  
 
Spørgsmål fra salen  

 
KL. 12.30  Frokost 

 
Musikalsk fortælling om Cykling, Cello, Sundhed og Sanselighed. v/ Ida Riegels, cellist og cyklist   
Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har gennem de seneste år etableret sig 
som cyklende cellist med turnéer i både ind- og udland. Hun vandt i foråret 2020 DR P2 prisen "Årets 
Ildsjæl”.   

 

Idéer til løsninger 
Kan korte bilture afskaffes til fordel for cykeltransport? v/ Majken K. Andersen, COWI  
Nogle danske kommuner har fået kortlagt omfanget af korte bilture, COWI har hjulpet med kortlægningen. 
Kan vi få flere "kortturs-bilister" over på cykler?  
 
Nye cykelveje - til vands og til lands v/ Flemming Fugl og Konstantin Pisani, Screw-IT  
Om cykelstier/-spor i det åbne land og i vådområder med skruefundamenternes muligheder.  
 
Infrastruktur løsninger v/Pablo Celis, rådgivende ingeniør & Philip Rasmussen, arkitekt, By & Landskab 
Nakskov. Eksempler på, hvordan fremtidens nye cykelinfrastruktur kan se ud. 
 
Afslutningsdebat 
Cykelpolitisk paneldebat v/diverse politikere 

 
Fælles og individuel refleksion: 
Hvad vil jeg tage med herfra af idéer og inspiration, og hvordan vil det udmønte sig i vision og handling?   
 
Tid til at netværke & mingle 

          
  15.00 Tak for i dag. 
 
 

 


